
SPYDEBERG KOMMUNE 
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Følgende hadde ordet til Spydeberg halvtimen: Karianne Veum Baraa til sak 73/2014 
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67/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
      

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

68/2014: Delegering av fullmakt til rådmannen for å kunne fatte vedta i 
søknader om dispensasjon fra krav om områderegulering på Myrer 
skog/Løvestad 

 
Behandling: 
 
FØLGENDE HADDE ORDET I SAKEN: Andreas Kulvik 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av KMPT 
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 
  

1. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om dispensasjon fra kommunedelplan for 
sentrums planbestemmelse § 4.1 Hensynssoner – bestemmelser og formål, H810_10 
Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging. Rådmannen gis fullmakt til å fatte vedtak 
i søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 i hensynssonen 
H810_10.  

2. Vedtaket gjelder til områderegulering for H810_10 er vedtatt. 
3. KMPT har fortsatt delegert myndighet til å fatte dispensasjonsvedtak ved politisk 

behandling av saker som omfattes av punkt 1.  
4. Vedtaket hjemles i kommuneloven § 23 nr. 4. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

69/2014: Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget 

 
Behandling: 
 
FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Morten Strande 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 
 



ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  
1. Ole Harald Bråten gis fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden. 
2. Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:  

Turid Fluge Svenneby, Sp, leder Ole Kraggerud, Sp 

Tove Evensen, Ap Anne Beth Thonerud, Ap 

Gunnar Harstad, H Tore Wettergreen Steen, H  

Andreas Myr, FrP, nestleder Grethe Unnestad, FrP 

Britt E. Gulbrandsen, KrF Trond Solberg, KrF 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

70/2014: Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Vestlia - gnr. 5 bnr. 1 m. fl 
 
Behandling: 

 Ole Andreas Kvilesjø ble enstemmig erklært inhabil og forlot møtet. Vararepresentant 
Hilde Lund tiltrådte møtet. 

FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Anne Sofie Hoff 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av KMPT.  
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om reguleringsplan 
for Vestlia, del av gnr. 5 bnr. 1 m. fl med hensyn til gyldig vedtak og gyldig veirett. 
Kommunestyret finner ikke at vedtatt plan kan kjennes ugyldig samt at veirett over gnr. 5 
bnr. 3 er et privatrettslig forhold. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

 

 Hilde Lund fratrer møtet og Ole Andreas Kvilesjø tiltrer møtet. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

71/2014: Skjenkebevilling 2014 

 
Behandling: 
 
FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Gro Pettersen 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av KOOK. 
 



 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  
 

1.I medhold av alkohollovens §§ 1-4a-b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det 

   skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:  

Tidsrom Fra vedtak i kommunestyret til 31.03.2016 

Bevillingshaver/eier Dawodi Invest AS. Orgnr. 914217318 
Hawzhin Dawodi f, 23.06.85 

Styrer Didar Naeshbandi f, 10.03.86 

Stedfortreder Karwan Akri 08.02.77 

Skjenkested Harlem 

Type virksomhet Restaurant og Bar. 

Omfang Skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 inne. 

Skjenketid I henhold til kommunens forskrift om åpnings-, luknings- og 
skjenketider for serverings- og skjenkesteder 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

72/2014: Skjærsaker massedeponi - gnr. 40 bnr. 1 - fastsetting av 
planprogram 

 
Behandling: 
FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Truls Lindmo, Nina Haaland, Tron Kallum og Arve Bekkevard. 
 
Forslag fra Nina Haaland, H: 

1. Kommunestyret har vurdert forslaget til planprogram for Skjærsaker deponi, og vedtar at 
planprogrammet fastsettes som foreslått på følgende vilkår: 

a. Det skal i planforslaget kartfestes eksisterende deponier i Spydeberg, Hobøl, Askim og 
Skiptvet kommuner, ut fra denne kartfestelsen skal det gjennomføres en 
egnethetsvurdering og behovsvurdering av foreslått deponi i forhold til de eksisterende 
deponiene. 

b. Trafikkforhold og trafikksikkerhet for deponiet og nord til fv. 128 skal vurderes spesielt 
med tanke på veistandard, støyproblematikk og trygg ferdsel på og langs Heliveien. 

c. Estetiske vurderinger skal gjennomføres for anleggsfasen, driftsfasene og for 
permanent (avsluttet) fase. Dette skal vises i 3D-illustrasjoner. 

d. Friluftsliv – alle stier, traktorveier og tråk skal kartfestes og ivaretas, avbøtende tiltak 
og ivaretakelse av ferdselsmulighetene i området skal beskrives. 

e. Følgende lover og forskrifter skal svares ut i planbeskrivelsen: Naturmangfoldsloven §§ 
8-12, avfallsforskriftens kap. 9, forurensningsforskriften kap. 2, vannressursloven og 
vannforskriften. 

f. Trafikkstøy og støy fra deponiet (både anleggsfase og driftsfase) skal utredes i tråd med 
Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012. 

g. Det skal utarbeides et MiljøOppfølgingsProgram (MOP) for tiltaket. 



 

VOTERING: 12 stemmer for forslaget fra Høyre og 9 stemmer for innstillingen fra KMPT. 
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 
 

1. Kommunestyret har vurdert forslaget til planprogram for Skjærsaker deponi, og vedtar at 
planprogrammet fastsettes som foreslått på følgende vilkår: 

a. Det skal i planforslaget kartfestes eksisterende deponier i Spydeberg, Hobøl, Askim 
og Skiptvet kommuner, ut fra denne kartfestelsen skal det gjennomføres en 
egnethetsvurdering og behovsvurdering av foreslått deponi i forhold til de 
eksisterende deponiene. 

b. Trafikkforhold og trafikksikkerhet for deponiet og nord til fv. 128 skal vurderes 
spesielt med tanke på veistandard, støyproblematikk og trygg ferdsel på og langs 
Heliveien. 

c. Estetiske vurderinger skal gjennomføres for anleggsfasen, driftsfasene og for 
permanent (avsluttet) fase. Dette skal vises i 3D-illustrasjoner. 

d. Friluftsliv – alle stier, traktorveier og tråk skal kartfestes og ivaretas, avbøtende tiltak 
og ivaretakelse av ferdselsmulighetene i området skal beskrives. 

e. Følgende lover og forskrifter skal svares ut i planbeskrivelsen: Naturmangfoldsloven 
§§ 8-12, avfallsforskriftens kap. 9, forurensningsforskriften kap. 2, vannressursloven 
og vannforskriften. 

f. Trafikkstøy og støy fra deponiet (både anleggsfase og driftsfase) skal utredes i tråd 
med Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012. 

g. Det skal utarbeides et MiljøOppfølgingsProgram (MOP) for tiltaket. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

73/2014: ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015 - 2018 (REVIDERING) MED 
BUDSJETT FOR 2015 

 
Behandling: 
 
FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Knut Espeland, Birgitta Grimeland, Sigmund Lereim, Tron 
Kallum, Morten Strande, John Dokken, Arve Bekkevard, Truls Lindmo, Heidi Vildskog, Gunnar Espelid, 
Kyrre Havelin, Anne Sofie Hoff, Sølve Egeland, Torstein Skjolden og Gunnar Harstad. 
 
GRUPPEMØTE: Fra kl. 20.20 til kl. 20.35 
 
 



FORSLAG FRA SP TIL ENDRING AV INNSTILLINGENS PUNKT a: 
Posten folkehelse økes med kr 100 000,-. Dekkes ved reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond. 
 
FORSLAG FRA SP TIL ENDRING AV INNSTILLINGENS PUNKT b: 
Posten internasjonalt arbeid/Vennskapskommuner økes med kr 50 000,-. Inndekning skjer ved 
reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond. 
 
FORSLAG FRA HØYRE, SP OG FRP TIL ENDRING AV INNSTILLINGENS PUNKT c: 
Reviderte sider 48-52 og ny side 12 i budsjettdokumentet for 2012 som gjelder vann- og 
avløpsgebyrer Lyseren, utsettes. Egen sak legges frem til politisk behandling tidlig i 2015. Saken skal 
fremstilles med ulike scenarier når det gjelder gebyr for perioden 2015-2018. 
 
FORSLAG FRA AP TIL NYTT PUNKT f: 
Gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven. Det fremmes sak tidlig 2015 for gjennomgang av 
gebyrer i henhold til selvkostprinsippet. 
 
FORSLAG FRA H, FRP, KRF OG V: 
 
Innstillingen fra formannskapet vedtas med følgende endringer: 
 
a) Folkehelsemidler til folkehelsekomiteens disposisjon. Det fremmes egen sak tidlig 2015 med 

forslag til forebyggende folkehelsetiltak med en økning av folkehelsemidler på inntil kr 100 000,- 

inkludert forslag til inndekningen. 

b) Internasjonalt arbeid. Det fremmes egen sak tidlig 2015 med forslag til aktivitetsplan for 

internasjonalt arbeid med en økning på inntil kr 50 000,- inkludert forslag til inndekning. 

f) Gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven. Det fremmes sak tidlig 2015 for gjennomgang av 

gebyrer i henhold til selvkostprinsippet.  

Gebyrregulativ § 3-2. bokstav a endres til: «Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK 10 § 3-

1a,c,d,e): 5000». Det settes inn en ny bokstav b med følgende tekst: «Mindre tiltak på bebygd 

eiendom (SAK 10 § 3-1b): 2000». Inndekning innenfor virksomhetens ramme. 

h) Utgår 

q) Nulltoleranse mot mobbing legges inn som overordnet mål i målekartet. Formannskapet 

orienteres i første møte 2015 om planlagte tiltak og eventuelle behov for tilleggsressurser for å 

nå målsettingen. 

r) Det fremmes egen sak om etablering av teleslynge i et av kommunens møterom, inkludert 

forslag til inndekning 

s) (Dette punktet erstatter formannskapets innstilling punkt p) 

Inndekning på kr 204 000,- gjøres ved økt forventet innsparing på IKS-ene. 

 
 
FORSLAG FRA SP TIL VEDTAKSPUNKT 11: 
Forslag til økonomi- og strategiplan for 2015 – 2018 for Spydeberg kommune vedtas. 
 
VOTERING: 
Punkt a: 13 stemmer for forslaget fra H, FRP, KRF og V og 8 stemmer for forslaget fra SP. 
Punkt b: 12 stemmer for forslaget fra H, FRP, KRF og V og 9 stemmer for forslaget fra SP. 
Punkt c: Enstemmig som foreslått av H, SP og FRP. 
Punkt d: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 



Punkt e: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt f: 0 stemmer for formannskapets innstilling. 13 stemmer for forslag fra H, FRP, KRF og V og 8 
stemmer for forslaget fra AP. 
Punkt g: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt h: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF og V. 
Punkt i: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt J: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt k: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt l: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt m: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt n: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt o: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt p: erstattes av punkt s. 
Punkt q: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF og V. 
Punkt r: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF og V. 
Punkt s: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF og V. 
Vedtakspunkt 11 punktene 1, 2, 3 og 4: 12 stemmer for formannskapets innstilling og 9 stemmer for 
forslaget fra SP.  

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  
 
Budsjett 2015 (vedtakspunktene 1 – 10) vedtas med følgende justeringer/tillegg: 

a. Folkehelsemidler til folkehelsekomiteens disposisjon. Det fremmes egen sak tidlig 2015 
med forslag til forebyggende folkehelsetiltak med en økning av folkehelsemidler på inntil 
kr 100 000,-, inkludert forslag til inndekningen. 

b. Internasjonalt arbeid. Det fremmes egen sak tidlig 2015 med forslag til aktivitetsplan for 
internasjonalt arbeid med en økning på inntil kr 50 000,-, inkludert forslag til inndekning. 

c. Reviderte sider 48-52 og ny side 12 i budsjettdokumentet for 2012 som gjelder vann- og 
avløpsgebyrer Lyseren, utsettes. Egen sak legges frem til politisk behandling tidlig i 2015. 
Saken skal fremstilles med ulike scenarier når det gjelder gebyr for perioden 2015-2018. 

d. Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det 
som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og 
drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house» - 
og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre. 

e. Det fremmes egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i tilknytning 
til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne. 

f. Gebyrer i henhold til plan- og bygningsloven. Det fremmes sak tidlig 2015 for 
gjennomgang av gebyrer i henhold til selvkostprinsippet.  
Gebyrregulativ § 3-2. bokstav a endres til: «Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK 10 § 3-
1a,c,d,e): 5000». Det settes inn en ny bokstav b med følgende tekst: «Mindre tiltak på 
bebygd eiendom (SAK 10 § 3-1b): 2000». Inndekning innenfor virksomhetens ramme. 

g. Investeringer knyttet til HC-parkering prioriteres og gjennomføres i 2015. 
h. Utgår 
i. Utnyttelsesgrad for privatboliger – utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht. 

sentrumsplanens vedtak om fortetning. 
j. Kirken tildeles ytterligere kr 54 000,- til del finansiering av 100 % stilling til 

menighetspedagog/diakon. 
k. Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere kr 50 000,-. 
l. Spydeberg Rock tildeles ytterligere kr 100 000,-. 
m. Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på 

kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond – trafikksikkerhetsmidler. 



n. Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær 
iht. måltall. 

o. NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike 
tiltaksområdene. 

p. Erstattes av punkt s 
q. Nulltoleranse mot mobbing legges inn som overordnet mål i målekartet. Formannskapet 

orienteres i første møte 2015 om planlagte tiltak og eventuelle behov for 
tilleggsressurser for å nå målsettingen. 

r. Det fremmes egen sak om etablering av teleslynge i et av kommunens møterom, 
inkludert forslag til inndekning 

s. (Dette punktet erstatter formannskapets innstilling punkt p) 
Inndekning på kr 204 000,- gjøres ved økt forventet innsparing på IKS-ene. 
 

Økonomi- og strategiplan 2015 – 2018 (vedtakspunkt 11) vedtas med følgende presiseringer: 
 

1. Økonomiplan 2016 – 2019 legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for 
boliger, fritidseiendommer og annen næringsvirksomhet enn verk og bruk. (siste del av 
setningen om næringsvirksomhet ble foretatt som en endring av innstillingen i møtet). 

2. Finansieringen av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i 
kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av 
ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS-ene. 

3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegges i økonomiplanperioden tilpasses 
det økonomiske handlingsrom. 

4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial 
handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende 
plan for fremdrift og finansiering. 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


